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समितीच्या लेकींचया रंगलया स्ेहिेळयावया
र वििारची प्रसन्न सकाळ... सुमारे दीड िराषाने 

विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीच्या अच्युतराि 
आपटे िसवतगृहाचे आिार नऊ िाजल्यापासूनच 

गजबजू लागले होते. दरिाजात सिागतासाठी काढलेली 
रांगोळी, फुलांची सजािट आवि माहेरिावििीच्या  
ओढीने ्येिाऱ्या प्रत्येकीचे हसतमुखाने सिागत 
करिाऱ्या सि्यंसेविका... वनवमत्त होते माजी विद्ावर्षानी 
मेळाव्याचे. ३ ऑकटोबर २०२१ रोजी हा मेळािा पुण्यात 
अ. िं. आपटे िसवतगृहातील नूतनीकरि केलेल्या 
सभागृहात झाला.

सन २०१६ पासून दरिरथी सवमतीच्या माजी 
विद्ावर्षानींचा मेळािा आ्योवजत केला जातो. गेल्यािरथी 
कोरोनामुळे ऑनलाइन मेळािा झाला, त्यामुळे प्रत्यक्ष 
एकमेकींना भेटता आले नाही. त्यामुळे ्यंदा मैवरििींना 
भेटण्याची ओढ जरा जासत होती.

मेळाव्यासाठी पुण्याबरोबरच बारामती, 
नारा्यिगाि, भोसरी, पेठ (आंबेगाि), मोिी, 

तळेगाि दाभाडे, नाविक, कोलहापूर, पारनेर, िाई, 
मार्ेरान, घाटिे (मोहोळ, सोलापूर), डोंवबिली आदी 
ठठकािांहून विद्ावर्षानी आल्या होत्या. सवमतीच्या 
मुिीत घडलेल्या ्यातील प्रत्येकीने आपापल्या क्षेरिात 
आपल्या का्यषाकतृषातिाचा ठसा उमटिला होता. ्यातील 
काही जिी िैद्की्य क्षेरिात सेिा करिाऱ्या होत्या, काही 
िाविज्य क्षेरिात का्यषारत होत्या, उद्ोवजका होत्या, काही 
जिी अध्यापनाचा िसा घेत निी वपढी घडविण्याचे काम 
करिाऱ्या होत्या. काही नोकरी- व्यिसा्यातून वनिृत्त 
होऊन पूिषािेळ गृहमंरिीपद सांभाळत होत्या.

ियाहेरी आल्याचया आनंद

१९७६ पासून २०१९ प्ययंत िेगिेगळ्या कालािधीत 
सवमतीच्या िसवतगृहात रावहलेल्या ्या िेगिेगळ्या 
ि्योगटातील ्या विद्ावर्षानींच्या चेहऱ्यािर माहेरी 
आल्याचा आवि आपल्या वजिलग आप्तजनांना 

भेटल्याचा आनंद ओसंडून िाहत होता.  विसत, 
सिािलंबन आवि श्रमसंसकार ्याबरोबरच ्येर्ील 
िासतव्यात वमळालेला आतमविशिास ही विदोरी 
जगण्याच्या िाटचालीत पािलोपािली उप्योगाला आली 
आवि त्यामुळेच सवमतीत ्येण्याची ओढ आजही का्यम 
आहे, असेही अनेकींनी नमूद केले.  

नवीन वसमतगृहयासयाठी िदतीचया संकल्प

ग्ामीि भागातील अनेक मुलींचे िहरात ्येऊन 
उच्चविक्षि घेण्याचे सिपन केिळ राहण्याची सुरवक्षत 
व्यिसर्ा नाही, ्या कारिामुळे पूिषा होऊ िकत नाही. 
त्यापैकी काही जिींचे सिपन तरी साकार वहािे, ्यासाठी 
विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीने हाती घेतलेल्या नव्या 
िसवतगृहाच्या प्रकलपातील एका विंगच्या उभारिीसाठी 
संपूिषा हातभार लािण्याचा संकलप ्या मेळाव्याच्या 
वनवमत्ताने माजी विद्ावर्षानींनी केला.

ग्ा मीि भागातून िहरी 
भागात विक्षिासाठी 
्येिाऱ्या मुलींचे प्रमाि 

पूिथी कमी होते. विद्ार्थी साहाय्यक 
सवमतीच्या िसवतगृहातही मुलींची 
संख्या कमी होती. आता ग्ामीि 
मुलीही िेगिेगळ्या क्षेरिात पुढे ्येत 
आहेत. गािात विक्षिाच्या पुरेिा 
सुविधा नसल्याने त्या िहरात ्येऊन 
विकण्याचा प्र्यतन करत आहेत. 
मुलींना िहरात पाठिा्यचे, तर सुरवक्षत आवि विशिासाहषा ठठकाि हिे, अिी 
पालकांची धारिा असते. त्यातून विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीत प्रिेि वमळाला, 
तरच पुण्यात विका्यला पाठििार, अिी भूवमकाही अनेक पालक घेत असल्याचे 
सवमतीच्या पदावधकाऱ्यांच्या वनदिषानास आले. मारि सध्याच्या ससर्तीत सवमतीत 
३२५ मुलींची सो्य करता ्येते. त्यामुळे सवमतीत राहण्यासाठी इच्छुक असलेल्या 
५ गरीब आवि गरजू विद्ावर्षानींपैकी फक्त एकीला प्रिेि देिे सध्या िक्य होते. 
हे लक्षात घेऊन, आिखी मुलींची व्यिसर्ा करून, त्यांना िैक्षविक क्षेरिात भरारी 
घेण्याची संधी उपलबध करून देण्यासाठी सवमतीने निीन िसवतगृह बांधण्याचा 
प्रकलप हाती घेतला आहे.

्या निीन िसवतगृहात आिखी २५० मुलींची राहण्याची सो्य होिार 
आहे. सध्याच्या मुलांच्या लजपत िसवतगृहाच्या पठरसरातील मोकळ्या जागेत 
देिगीदारांच्या मदतीने उभारण्यात ्येिाऱ्या ्या प्रकलपाचा आराखडा त्यार असून 
्येत्या तीन मवहन्यांत त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुिात होईल. ्या िसवतगृहाचे 
िैविष्ट्य महिजे ्यात सिषा अत्याधुवनक सो्यीसुविधा असतील. प्रत्येक खोलीसाठी 
टॉ्यलेट, बार्रुमची सितंरि व्यिसर्ा असेल.  

एकूि २० कोटी रुप्ये खचाषाच्या ्या प्रकलपाचे वििधनुष्य सवमतीने उचलले 
आहे. ते पेलण्यासाठी अर्ाषातच समाजातील दानिूरांच्या मदतीची गरज आहे. 
्यातील एका मजल्यासाठी २.५ कोटी रुप्ये, तर एक खोलीसाठी १० लाख रुप्ये 
खचषा ्येिार आहे.

सतीश िोहन आघयाव 
समितीतील वासतव्य २०१६- २०१९ 
(बी. कॉि. करत असताना)
सनदी लेखापाल (सी.ए.) 
परीक्षा पवहल्याच प्र्यतनात उत्तीिषा.
मूळचा मु. पो. होतोला, ता. आष्ी, वज. बीड गािचा असलेल्या 
सतीिचे आईिडील िेती करतात. कुटछुंबात कोिीही उच्चविवक्षत 

नसताना सितःची वजद्द आवि मेहनतीच्या बळािर सतीिने हे ्यि वमळविले.

लयाभेश संजय रणससगं
समितीतील वासतव्य २०१४- २०१६  
(बी. कॉि. करत असताना)
सनदी लेखापाल (सी.ए.)  
परीक्षा पवहल्याच प्र्यतनात उत्तीिषा.
लाभेि मूळचा मु. पो. िडगाि तांदळी, ता. वज. अहमदनगर ्या 
गािचा. िेती हेच त्याच्या कुटछुंबाचे उदरवनिाषाहाचे साधन. घरात 

कोितीही िैक्षविक पाशिषाभूमी नसताना सितःच्या वहमतीिर लाभेिने हे ्यि वमळविले.

देणगी... 
ियागून घेतलेली  
आणण नयाकयारलेली!
रतनाकर िते

ग्ा मीि भागातील विद्ार्यायंना पुिे िहरात ्येऊन 
उच्चविक्षि घेता ्यािे, ्या उद्देिाने डॉ. अच्युतराि 
आपटे ्यांनी सन १९५५ मध्ये विद्ार्थी साहाय्यक 

सवमतीची सर्ापना केली. विक्षिाला संसकारांची जोड ठदली तरच 
खरा समाज घडेल अिी त्यांची धारिा होती. त्यामुळे ही संसर्ा 
समाजाच्या मदतीिरच उभी राहािी, सरकारी अनुदान न घेता 
समाजातील दानिुरांनी ठदलेल्या देिग्यांमधून संसर्ा चालिािी, 
असा त्यांचा दंडक होता. मारि देिग्या सिीकारतानाही त्यांनी 
ग्ामीि भागातील सिषासामान्य, गरजू विद्ार्यायंचे वहत जपले 
जाईल, ्याची काळजी घेतली. त्यामुळे काही जिांकडून त्यांनी 
हक्ाने देिगी घेतली तर एखाद्ा अपेक्षेने ठदलेली देिगी साभार 
परतही केली.

त्या संदभाषातील एक वकससा पुिे महापावलकेचे माजी 
सहा्यक आ्युक्त, सवमतीचे वहतवचंतक ल. नी. वकंकर ्यांनी 
विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीच्या वहरक महोतसिी िराषाच्या सांगता 
समारंभात सांवगतला होता. सवमतीसाठी देिगी मागण्याकरता 
का्यषाकतते सेनापती बापट ्यांच्याकडे गेले होते. त्यािेळी मी का्य 
देिगी देिार, त्या कोटाच्या वखिात काही पैसे असतील तर घ्या, 
असे सेनापती बापट ्यांनी सांवगतले. त्यांच्या कोटाच्या वखिात 
पाच रुप्ये होते. 

ती पाच रुप्यांची देिगी सोनेरी अनुभिासारखी होती. त्याच 
दरम्यान एका व्यक्तीने मोठी देिगी देऊ केली, मारि त्याचिेळी 
विविष् समाजातील मुलांना सवमतीत प्राधान्याने प्रिेि द्ािा, 
अिी अट घातली. ती देिगी मारि साभार परत केल्याची आठिि 
वकंकर ्यांनी सांवगतली.

आठिणींचे पयान...

योगा, स्ावलंबन, स्च्छतेचा  
कुटंुबालाही फायदा

्योगा,  सिच्ता आवि 
सिािलंबन ्या विद्ार्थी 
साहाय्यक सवमतीच्या वरिसूरिीिी 
आपि पठरवचत आहोत. 
कोरोनाच्या काळात ्योगा आवि 
वचंतनाचा मला आवि माझ्या 

पठरिारातल्या सदस्यांना खूप फा्यदा झाला. कारि 
माझ्याबरोबर  त्यांच्याकडूनही मी ्योगा करून घेत होते. 
सवमती पठरिारात रावहल्यामुळे मला सिािलंबन का्य 
असते, हे समजले. त्यामुळे माझी घरातून पैसे मागा्यची 
सि्य मोडली. मी काजू प्रोसेवसंग हा ्ोटासा उद्ोग चालू 
केला आहे. खऱ्या अर्ाषाने सिािलंबनाचा मला फा्यदा 
झाला.  सिच्तेची तर आता सि्यच होऊन गेली आहे 
आवि आमहाला पुढे ती खूप उप्युक्त ठरेल.

- दीप्ी उद्य कावळे

स्ावलंबनाचा माग्ग सापडला
Gratitude makes sense of your past,
brings peace for today, 
and creates a vision for tomorrow.
-  Melody Beattie

िरील thought िाचला आवि सवमतीविर्यी  gratitude express करण्यासाठी खालील 
काही िबद...
्योगा- सवमतीमध्ये लागलेली सकाळी ्योगा करण्याची सि्य ही सध्याच्या online lecture, 
exam pressure, health related issues , covid,  ्यामुळे वनमाषाि झालेला stress ्या 
सिायंमधून relief वमळण्यासाठी खूपच उप्युक्त ठरत आहे. ्योगाची सि्य सवमतीमध्ये लागली ि 
ती अजूनही का्यम आहे, ्याचा आनंद देखील आहे.
सिच्ता- सवमतीने राबविलेला एक उपक्रम महिजे िृक्षारोपि. त्यािेळी घरी काही झाडे लािली 
आहेत, मग झाडांचा पालापाचोळा साफ करिे, त्याचा खतासाठी िापर करिे, ्यात संध्याकाळचा 
िेळ अगदी ्ान जातो आहे. सिािलंबन-  कोरोनाच्या काळात सिािलंबनाची गरजही 
बऱ्याच प्रमािात समजली. ्यासाठी प्र्यतन तर सुरू होतेच आवि आहेत. पि ्यात सवमतीद्ारे 
वमळालेली संधी महिजे आतमजा फाउंडेिनिी जोडले गेले आवि एक खूप चांगला मागषा वमळाला 
सिािलंबनाकडे जाण्याचा. - अससिता मिंदे

कोरोनाच्ा काळात 
लॉकडाऊनमुळे शाळा, 
महाविद्ालये बंद झाली. 
पुण्ात शशक्षणासाठी राहणाऱया 
विद्ार्थ्यांनी गािाकडची िाट 
धरली. विद्ार्थी साहाय्यक 
सवमतीच्ा िसवतगृहातील 
मुलेही आपापल्ा गािी घरी 
परतली. लॉकडाऊनमुळे 
सि्यांच्ाच दैनंददन जीिनात 
उलर्ापालर् झाली. िक्क  फ्ॉम 
होम, ऑनलाइन शशक्षण यामुळे 
अनेकांच्ा आरोग्ािर पररणाम 
झाला, मानशसक तणािालाही 
सामोरे जािे लागले. मात्र 
श्रमसंस्ार, सकारात्मकता, 
शशस्त यामुळे सवमतीतील 
विद्ार्थ्यांना हा लॉकडाऊनही 
सुसह्य झाला. त्ांचे हे अनुभि 
त्ांच्ाच शब्ांत...

...आणण लॉकडयाऊनही झयाले सुसह्य

यशवंत- गुणवंत

िुलींसयाठी नवे वसमतगृह

ग्ािीण भागातील हजारो 
मवद्ार्याांच्या जीवनात पररवत्तन 

घडमवणारी संस्ा आमण ्युवा 
पररवत्तनाचे केंद्र महणून मवद्ा्थी साहाय्यक 

समितीच्या कािाकडे पाहावे लागेल. गुणवत्ा आहे, परंतु 
पैिांअभावी िहरात ्येऊन उच्चमिक्षण घेता ्येत नाही, अिा 
मवद्ार्याांसाठी पुण्यात अमति्य िाफक दरात राहण्याची आमण 
जेवणाची सो्य उपलब्ध करून द्ावी, ्या हेतूने डॉ. अच्युतराव आपटे, 
सवातंत््यसेनानी हररभाऊ फाटक, सुमित्ाताई केरकर आदींनी सन 
१९५५ िध्ये समितीची स्ापना केली. पाच मवद्ार्याांची वेगवेगळ्या 
घरी वाराने जेवणाची सो्य करण्यापासून कािाला सुरवात झाली. 
पुढे त्यांच्या मनवासाचा प्रशन िागथी लावला. िग मवद्ाम््तनींसाठी 
सो्य करण्यात आली. आज समितीची पुण्यात पाच वसमतगृहे आहे. 
त्यात ७५० मवद्ा्थी- मवद्ाम््तनींची मनवास-भोजनाची व्यवस्ा 
तर आहेच, मिवा्य त्यांच्या व्यसतिित्व मवकासासाठी मवमव्ध 
उपक्रि समितीिाफ्फत राबमवले जात आहेत. सवच्छता, सिता आमण 
श्रिप्रमतष्ा ्या मत्सूत्ीवर समितीचे काि चालते.

सवितीविषयी...
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सन २०१० ते २०१५ 
या काळात सवमतीत 
िास्तव्य करून 
अकरािीपासून 
ते इंशजवनअररगं 
पदिीपययंत शशक्षण 
घेतलेली पूजा 

भाऊसाहेब पानसरे ही महाराष्ट्र  िनसेिा 
परीक्षा (२०१९) राज्ात मदहलांमध्े 
प्रर्म क्रमांकाने उत्ीण्क झाली. सहायक 
िनसंरक्षक िग्क १ या पदािर वतची नुकतीच 
वनिड झाली आहे. आपल्ा या यशात 
सवमतीतील शशस्त आणण संस्ाराचा मोठा 
िाटा असल्ाचे ती अभभमानाने सांगते...

स न २०१० मध्ये सवमतीमध्ये प्रिेि केला. 
सुरुिातीला ४ तास काम, कमिा- विका, 
विद्ार्थी विकास केंद्ाचे का्यषाक्रम महिजे 

कटकट िाटा्यची. पि माझ्या सिायंवगि व्यसक्तमत्ि 
विकासासाठी ्या सगळ्याचे खूप मोठे ्योगदान आहे.

मी आजही रोज सकाळी उठून ्योगा करते. 
सपधाषापरीक्षांच्या अभ्यासाच्या काळात ्योगा आवि 
मेवडटेिनमुळे ठदिसभरात १४- १५ तास बसून अभ्यास 
करण्याचा सटटॅवमना वनमाषाि झाला. 

चार तास कामामुळे सितःची सगळी कामे सितः 
करा्यची सि्य लागली. त्याचप्रमािे सगळी कामे 
करून अभ्यास करण्यासाठी िेळेच्या वन्योजनाची सि्य 
अंगिळिी पडली.

माझ्या व्यसक्तमत्ि विकासात विद्ार्थी विकास 

केंद्ाच्या का्यषाक्रमाचा खूप मोठा िाटा आहे. 
आतमविशिास (सेलफ कॉसनफडनस), सटेज डेअठरंग, 
कोितीही गोष् नेमक्या िबदांत मांडिे, हजरजबाबीपिा 
्या सगळ्या सपधाषापरीक्षांच्या मुलाखतीिेळी आिश्यक 
असिाऱ्या गोष्ी नकळत माझ्यामध्ये आल्या त्या 
सवमतीमुळेच. 

सवमतीमध्ये सगळ्यांमध्ये वमळून वमसळून राहा्यची 
सि्य लागली. फक्त सितःपुरता विचार न करता, 
सगळ्यांचा विचार करा्यला विकले. ्योगाप्रमुख, 
होसटेल प्रमुख महिून काम केल्याने नेतृति गुिांचा 
विकास होत गेला. सगळ्यांना एकरि घेऊन काम 
करा्यला विकले.

अजून एक महत्िाचा उल्ेख करािासा िाटतो, 
ते माझे पालक मेंहदळेसर ्यांचा. सरांनी आवि मटॅडमनी 

मला नेहमी आपलेपिाची िागिूक ठदली. माझ्या 
आताच्या िनसेिेच्या वनकालानंतर त्यांना फोन केला 
असता त्यांना अवति्य आनंद झाला. त्यांनी माझे 
कौतुक केले. सवमतीच्या रेकटर गारिेताई, विद्ाताई, 
तेवहा विद्ार्थी विकास केंद्ात असिारे पाटीलसर, 
वनमषालाताई पुरंदरे, डॉ. आंबेकरसर ि सवमती 
पठरिारातील सदस्यांनी िेळोिेळी सिषा मदत केली. मी 
सवमतीची नेहमीच ऋिी रावहन आवि पुढील 
काळात माझ्याकडून िक्य तेिढी सिषा मदत 
सध्या सवमतीमध्ये असिाऱ्या माझ्या 
लहान वमरिमैवरििींना करेन.

पूजा भाऊसाहेब पानसरे

नोकरदयार नवे्,  
उद्ोजक घडमवण्याचे स्वप्न

मी  सममतीमध्ये 
1988-91 ्ा 

कालावधीमध्ये राहत 
असताना कमवा व मिका 
्ोजनयेमध्ये सामामजक 

जाणीव प्रकल्प, ्पये्पर कटिंग, बागकाम, 
मवद्ार्थी मवकास केंद्रप्रमुख महणून काम केलये. 
त्ावयेळी तासाला दोन रु्प्ये ममळत असत.  
्ाच कालावधीमध्ये आमहाला मििजजंि ्पाविर, 
मलक्विि सो्प, मिनयेल आदी बनमवण्ाचये व 
मवकण्ाचये काम ममळालये. हाच व्वसा् आईनये 
्पुढये चार वर्ष घरी केला. ्ा व्वसा्ामुळये 
कुिुंबाला मोठा आमर््षक हातभार लागला.

मला िोिोग्ािीची आवि आहये. कॉलयेजच्ा 
ियेविच्ा वरा्षला असताना कोिॅकचा 
कॅमयेरा घयेतला.  सममतीतील मवद्ार्ाजंच्ा 
सहलीचये, मवमवध का््षक्रमांचये िोिो काढून  
व्वसा् केला. ्ाच दरम्ान सममतीमध्ये 
भरलयेल्ा छा्ामचतांच्ा प्रदि्षनामध्ये मला 
्पमहलये ्पाटरतोमरक माननी् िरदचंद्र गोखलये 
्ांच्ा हसतये  ममळालये.

महामवद्ाल्ाच्ा दुसऱ्ा वरा्षला असताना 
सममतीमध्ये माझये दोनही रूम ्पाि्षनर संगणक 
िास्तातील ्पदवी घयेत असल्ानये संगणकाची 
आवि मनमा्षण झाली. ्पुढये संगणक प्रमिक्षण ्पूण्ष 
झाल्ावर सन 1993 माझ्ा गावात इंदा्पूरमध्ये 
अलिा बाईि ही ्पमहली संगणक प्रमिक्षण 
संसर्ा चालू केली. ्ा संसर्येतून आता्प्जंत 30 
हजारां्पयेक्षा जासत मवद्ार्ाजंना प्रमिक्षण टदलये आहये. 
अनयेक मवद्ार्थी नोकरी, व्वसा् करत सवतःच्ा 
्पा्ावर उभये रामहलये. सममतीमध्ये मवद्ार्थी मवकास 
केंद्र, कमवा-मिका इत्ादी ्ोजनांच्ा माध्मातून 
जी जिणघिण झाली, त्ातूनच ्पुढये ्ा सव्ष 
गोष्ी उत्तमतयेनये करता आल्ा. सन 2009 ्पासून 
जीवनातील 50 िक्े वयेळ सममतीला दयेण्ाचये 
ठरमवलये. मवद्ार्थी मवकास केंद्राचये काम करत 
असताना 2015 मध्ये मवद्ार्ाजंच्ा चचचेतून 
सा्नस क्लब, कॉमस्ष क्लब, उद्ोजकता क्लब, 
स्पोि्षस् क्लब, कलचरल क्लब, इंजीमन्टरंग क्लब 
अिा मवमवध क्लबची मनमम्षती झाली.  ्ातील 
उद्ोजकता क्लब, सा्नस क्लब, इंजीमन्टरंग 
क्लबमधून मुलांचये सव्ंसिफूतथीनये उत्तम ्ोगदान  
अनुभवा्ला ममळालये.

मवश्वसत मंिळाच्ा बैठकीमध्ये माननी् 
अध्क्ष प्रता्पराव ्पवार सरांनी कृमतम बुमधिमत्तयेचा 
्पुढील वराजंमध्ये मोठ्ा प्रमाणात वा्पर होणार 
आहये, त्ातून अनयेकांच्ा नोकऱ्ा जाणार आहयेत, 
त्ामुळये  उद्ोजकतयेवर भर दयेण्ास सुचमवलये. 
त्ानुसार मी उद्ोजकता मवकास केंद्राची कल्पना 
मवश्वसत मंिळात मांिली व प्रत्येक मवद्ार्ा्षमध्ये 
उद्ोजकी् मानमसकता मनमा्षण करण्ाचा मवमवध 
उ्पक्रमांच्ा माध्मातून प्र्तन केला. तसयेच 
दये आसरा, सामवतीबाई िुलये ्पुणये मवद्ा्पीठ, 
भाऊ आदी अनयेक संसर्ांबरोबर करार केलये. ्ा 
कामासाठी सवतंत गि त्ार केला. भमवष्ात 
सममतीच्ा मवद्ार्ाजंना उद्ोजकतयेच्ा टदियेनये 
आतममनभ्षर बनवणारी ही नांदी ठरयेल, असा 
मवश्वास आहये.

- तुषार रंजनकर, 
मवश्वसत, मवद्ार्थी साहाय्क सममती

उद्टोजकतेसयाठी आत्मवनर्भर

समितीतील सशस्त, संस्यारांिळेु व्यक्तिित्त्व मवकयास
शिपंल्यातील 

मोती

िहािारीत अन्नसेवेतून  
जागमवली सिाजाप्रती संवेदना
ग ेल्यािरथी लॉकडाऊनचा मोठा फटका अनकेानंा वििेरतः 

श्रमवजिींना बसला. हातािरच े पोट असिाऱ्याचं्या कुटछुंबाचंी 
अक्षरिः उपासमार सरुू झाली. अिािळेी विद्ार्थी साहाय्यक 

सवमतीच्या माजी विद्ार्यायंनी पढुाकार घते अक्ष्यपारि ससंर्चे्या 
माध्यमातनू गरजूसंाठी अन्नसिेा सरुू कलेी. सवमतीच े६०० हून अवधक 
माजी विद्ार्थी, का्यषाकतते आवि वहतवचंतकानंी त्यासाठी वनधी उभारला. 
गले्या िरथी महिजे सन २०२० मध्य े३० माचषा त े७ जनू ्या काळात वसहंगड 
रसता, औंध, कोंढिा, र्रेगाि, बधुिार पेठ ्या भागात रोज दोन िळेचे 
जिेि परुविल.े समुार े सविालाख बघेर, देिदासी, गरीब, गरजूनंा ्या 
उपक्रमाचा लाभ वमळाला.

दुसऱ्या लाटेत आरोग्य 
सेवकांसाठी अन्नसेवा

कोरोनाची दसुरी 
लाट पवहल्या लाटपेके्षा 
तीव्र होती. दसुऱ्या 
लाटेन ेअनकेाचं े वजिलग 
वहरािनू नलेे. ्या लाटते 
आरोग्य ्यरंििा अपरुी 
पडत होती. िाढत्या 
रुगिसंख्यमेळु े डॉकटर, 

पठरचाठरका आवि सिषाच आरोग्य कमषाचाऱ्यािंर अवतठरक्त ताि आला 
होता. अनके ठठकािी त्याचंी जिेिाची आबाळ होत होती. विद्ार्थी 
साहाय्यक सवमतीच्या माजी विद्ार्यायंनी पढुाकार घेत दररोज आरोग्यसेिक 
तसचे रुगिांच्या काळजीन ेरुगिाल्याबाहरे र्ाबंलेल ेनातिेाईक अिा समुारे 
अकराि ेजिानंा दोन िळेचे जिेि परुिले.

को रोना महामारीच्या काळात अन्नसिेा दिेाऱ्या विद्ार्थी 
साहाय्यक सवमतीच्या कामाच े साविरिीबाई फुल े पुिे 
विद्ापीठाच ेकुलगरुू डॉ. वनतीन करमळकर ्यानंी कौतकु 

कले.े ्या उपक्रमाची मावहती घते सवमतीच्या उपक्रमांना सिषातोपरी 
सहका्यषा करण्याच ेआशिासनही त्यानंी ठदल.े त्याचं्यासमिेत सगंिक 
तजज्ञ आवि सवमतीचे माजी विशिसत डॉ. दीपक विकारपूर ्यानंीही 
सवमतीला भटे ठदली आवि सवमतीच्या अन्नसिेेच्या का्याषाला प्रोतसाहन 
महिनू एक ठदिसाचा जिेिाचा खचषा ठदला.

खडकी कनॅटोनमेंट बोडाषाच ेमखु्य का्यषाकारी अवधकारी प्रमोदकुमार 
वसहं ्यानंीही अन्नसेिा उपक्रमाच्या वनवमत्ताने सवमतीला भटे ठदली. 
सकारातमक आवि वनःसिार्षा भािनेने होत असलले े काम पाहून 
प्रभावित झालो. भविष्यात सवमतीच्या का्ाषािी जोडून घ्या्यला 
आिडले, अस ेसागंत त्यानंी सवमतीच्या कामाच ेकौतुक कले.े

सवमती विचाराचंी आवि ससंकारांची िसवतगहेृ राज्यभर, दिेभर 
उभारण्यासाठी आपि प्र्यतन करू, अस ेउद्ार काढल ेराज्याच ेविक्षि 
आ्यकु्त वििाल सोळकंी ्यानंी. विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीला भटे दते 
त्यानंी सवमतीच ेविशिसत, का्यषाकतते, कमषाचाऱ्यांबरोबर अनौपचाठरक 
चचाषा कलेी. सवमतीत सिच्ता आवि श्रमससंकाराच े ज े मूल्य 
विद्ार्यायंमध्य े रुजिल े जाते, त े अलौवकक आह.े सवमतीचे काम 
उतककृष् आह,े पि त्याचा लाभ म्याषाठदत विद्ार्यायंना वमळतो. महिूनच 
्या कामाची व्याप्ती िाढविण्याची गरज आह,े अस ेसोळंकी महिाल.े

ियान्यवरांकडून कौतुक

समिती आिीवा्तद वृक्ष ्योजना 
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळ े िाळा- महाविद्ाल्ेय बंद 

झाल्यानंतर विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीच्या िसवतगृहातील सिषा 
विद्ार्थी आपापल्या गािी परतल.े मारि त्यापैकी अनेकाचं्या घरची 
पठरससर्ती अिी होती की, हातातोंडाची गाठ पडि े अिघड.. 
अिािळेी कमिा- विका ्योजनेतनू काही काम वमळले का, अिी 
विचारिा विद्ार्यायंकडून होऊ लागली आवि त्यातनूच आकाराला 
आली सवमती आिीिाषाद िकृ्ष ्योजना. समाजातील दिेगीदाराचं्या 
मदतीने विद्ार्यायंनी आपल्या गािात िकृ्षारोपि करा्यच,े त्या रोपाला 
कंुपि घाला्यच े आवि त्याच े सिंधषान करा्यचे, अिी ही ्योजना. 
्या कामासाठी विद्ार्यायंना काही मोबदला ठदला गलेा, जो त्यानंा 

ऑनलाइन विक्षि घेत असताना आिश्यक गरजासंाठी उप्योगी 
ठरला. ्या उपक्रमातंगषात प्याषािरि सतुंलनाचा विचार करत प्राधान्याने 
िड, वपपंळ, वचचं अिा दिेी िृक्षाचंी लागिड केली गलेी.

स वमतीच्या िसवतगृहात राहिारे विद्ार्थी ग्ामीि 
भागातील गरीब कुटछुंबातून आलेले असतात. दैनंठदन 
खचाषासाठी घरून पैसे वमळिे िक्य नसते. त्याकरता 

सवमतीतफफे कमिा- विका ्योजना राबविली जाते. ज्यातून 
विद्ार्यायंची कमाई होते आवि त्यांच्यामध्ये श्रमसंसकाराचे 
महत्ि रुजते. मारि ्या ्योजनेतून केिळ कमाई हा उद्देि न ठेिता, 
विद्ार्यायंमधील कलागुिांना िाि वमळािा, त्यांना अनेक निीन 
गोष्ी विकता ्याव्यात, हाही प्र्यतन असतो. ्यासाठी साविरिीबाई 
फुले पुिे विद्ापीठ आवि विद्ार्थी साहाय्यक सवमती ्यांच्यात 
सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 

्या करारानसुार, विद्ार्यायंना विविध कौिल्य े आतमसात 
करण्याची सधंी वमळिार आह.े तसचे त्यांना सि्यपंिूषा होण्यास 
मदत होईल, अिा कामामंध्ेय सहभागी करून घणे्यात ्यिेार 

आह.े ्यामध्ेय कागदी वपिव्या, कापडी वपिव्या, खतवनवमषाती, औरधी 
िनसपती लागिड, बांबूपासनू विविध िसत ूत्यार करिारे, विद्ापीठाचे 

बोधवचनह असलले्या िसत ू त्यार करि,े मुद्िाल्यातील विविध 
काम ेतसचे प्रिासकी्य कामाचंा समािेि आह.े

मवद्ार्याांच्या हाताला दाि व अंगभतू कलागणुानंा स्ंधी
साविरिीबाई फुले पुिे विद्ापीठािी सामंजस्य करार

वि द्ार्थी साहाय्यक सवमतीच्या डॉ. अ. िं. 
आपटे िसवतगृहाचे नूतनीकरि करण्यात 

आले आहे. सुमारे १८३ विद्ावर्षानींच्या वनिास- 
भोजनाची सो्य असलेल्या ्या िसवतगृहात सिषा 
अत्याधुवनक सुविधा उपलबध करून देण्यात 
आल्या आहेत. ्यात सिषा सुविधांनी सुसज्ज 
असे सभागृह, सवहडीओ कॉनफरसनसंग ्यंरििा, 
अवतर्ी कक्ष, आधुवनक पद्धतीची प्रसाधनगृहे 
्यांचा समािेि आहे. ्या नूतनीकरिाचे उद्ाटन 
१४ ऑगसट २०२१ रोजी लोकसभेच्या माजी 
अध्यक्षा सुवमरिा महाजन ्यांच्या हसते झाले. मला 
का्य त्याचे... ्यापेक्षा मलाच त्याचे, ्या भािनेने 
विद्ार्थी साहाय्यक सवमतीिी संबंवधत सिषा जि 
काम करतात. ग्ामीि विद्ार्यायंना िैक्षविक 
मदतीबरोबर त्यांच्या व्यसक्तमत्ि विकासासाठी 

्येर्े जे उपक्रम राबविले जातात, ते संसर्ेचे 
िेगळेपि आहे. महिूनच ्येर्ील माजी 
विद्ार्यायंना ्या संसर्ेकडे परत ्यािेसे िाटते. 
ही गोष् ्या सवमतीच्या कामाची पािती आहे. 
असे गौरिोद्ार श्रीमती सुवमरिा महाजन ्यांनी ्या 
का्यषाक्रमात काढले.

मवद्ा्थी व्यसतिित्व मवकास संकलपना 
पसुतकाच ेप्रकािन

िसवतगृह नतूनीकरि उद्ाटन का्यषाक्रमात 
सवमतीच े ज्ेयष्ठ का्यषाकतते प्रकाि अकोलकर 
्याचं्या विद्ार्थी व्यसक्तमत्ि विकास सकंलपना 
्या पुसतकाचे प्रकािन कॅपटन चदं्िखेर वचतळे 
्याचं्या हसते झाल.े अकोलकर ्यानंी वलवहलेल्या 
्या पुसतकातनू सवमतीची घडि लक्षात ्ेयत.े

पर्यावरण संतुलनाबरोबरच साधले ववद्ार्थीहित

सविती िृत्त

डॉ. अ. िं. आपटे वसमतगृहाचे नूतनीकरण


